
សេចក្តីេសខេប 

ក្ម្មវធិីវនិិសោគព្រៃស ើ 
សេចក្តេីសខេបព្នគសរោខេសំ ើ ផែនការវិនិសោគព្រៃស ើក្ម្ពជុា 

ប្រទេស/តរំន ់ កម្ពុជា  

ថវកិារកនុងការទសនើនូវពកីម្មវធិី
វនិទិោគព្ប្ពទ ើ(ដុល្លា ) 

ប្ាកក់ម្្ីីៈ TBD 

 

ជនំយួ: ២៤ ល្លនដុល្លា អាទម្រកិ  

ម្ន្រនតរីទគោ ល(កម្ពុជា)  ទល្លករណ្ឌិ ត ឃន សាទរ ៉េត  
ប្រធាននាយកដ្ឋា នសតវព្ប្ព និងជីវចប្ម្រុះព្នរដាាលព្ប្ពទ ើ 
ប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងទនសាេ 

សាា រន័ជាតកិនុងការអនុវតត
គទប្មាង  

រដាាលព្ប្ពទ ើព្នប្កសួងកសិកម្ម រុកាា ប្រមាញ់ និងទនសាេ 
អគោនាយកដ្ឋា នរដាាល ការពារ និងអភរិកសធម្មជាតិព្នប្កសួងររសិាា ន 

ការចូលរមួ្ពធីនាគារ 
អភវិឌ្ឍនច៍ប្ម្រុះ 

ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អាសីុ(ADB) និងធនាគារពិភពទល្លក(WB) 

ម្ន្រនតរីទគោ លពធីនាគារ
អភវិឌ្ឍនច៍ប្ម្រុះ 
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អនកជំនាញការផ្ននកអាកាសធាតុ 
asrinivasan@adb.org 

TBD 
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អនកជំនាញការផ្ននកររសិាា ន
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អនកជំនាញការផ្ននកព្ប្ពទ ើជាន់ខ្ពស់ 
rdavis1@worldbank.org 

 

ការៃិៃ៌ នាអំៃីផែនការវិនិសោគ 
ក្. ឧបេគគនានាផែលទាក្់ទខនខិការអនវុត្តសរែបូក្សៅរបសទេក្ម្ពជុា 

១. ប្រទេសកម្ពុជាបានសទប្ម្ចបាននូវកំទ ើ នទសដ្ឋកិចច និងការអភិវឌ្ឍន៍ រ ុន្នែ ក៏មានផលរ ៉ះពាល់ជា
អវជិ្ជមានម្កទលើធនធានធម្មជាតិ រមួ្ទងំព្ប្ៃទ ើផងន្ដ្រ។ រុៃវទេតុសំខាន់ៗន្ដ្លរណ្តែ លទោយ
មានការបាត់រង់នងិទរចរលឹព្ប្ៃទ ើជារ់ពាក់ៃ័នធទោយកត្តែ ជាទប្ចើនទប្ៅៃើវស័ិយព្ប្ៃទ ើ។ ការផែល់
ដ្ើសប្មារ់សម្បទនទសដ្ខកិចចកនុងការៃប្ងើកព្នការវនិិទោគវស័ិយកសិកម្ម  នងិសម្បទនដ្ើសងគម្
កិចចសប្មារ់ប្រជាជ្នប្កើប្កនិងប្គួសារន្ដ្លខ្វ៉ះខាតដ្ើធលើមានឥេធិៃលអវជិ្ជមានដ្ល់ធនធានព្ប្ៃទ ើ។ 
ភាៃេន់ទខ្ោយអភិបាលកចិចព្ប្ៃទ ើនិងការអនុវតែចារ់ភូម្បិាល រមួ្ទងំភាៃខ្វ៉ះខាតព្នការចុ៉ះរញ្ជ ើ
ដ្ើរដ្ឋ នងិការក ំត់ប្ៃំប្រេល់ដ្ើព្ប្ៃទ ើ រន្នែម្ឥេធិៃលអវជិ្ជមានដ្ល់ធនធានព្ប្ៃទ ើ និងការរុករាដ្ើ
ព្ប្ៃទ ើ នងិការការ់ទ ើទោយម្ិនមានការអនុញ្ញា តែិ និងការប្រមូ្លផលទ ើ និងអនុផលព្ប្ៃទ ើ
ទោយគ្មម នចើរភាៃ។ ការថយចុ៉ះររមិា ទ ើផគត់ផគង់ន្ដ្លមានប្រភៃម្កៃើការសោំតដ្ើព្ប្ៃទ ើ 
និងកត្តែ ជ្ប្ម្ុញ ន្ដ្លមានឥេធិៃលអវជិ្ជមានទលើការវនិិទោគកនុងវស័ិយការប្គរ់ប្គងព្ប្ៃទ ើប្រករ 
ទោយចើរនែរភាៃ និងបានរទងកើតទោយមានភាៃខ្វ៉ះចទ ល្ ៉ះរវាង ការផគត់ផគង់ និងការទប្រើប្បាស់ ន្ដ្ល



ោចរៃំឹងថានឹងមានការទកើនទ ើងនូវសពំាធនូវការទប្រើប្បាស់ធនធានកនុងតំរន់ការពារធម្មជាតិ 
ប្រសិនទរើគ្មម នកចិចផែួតទផែើម្ណ្តម្ួយទកើតទ ើងទេទ្៉ះ។        

 

២. កំន្ េប្ម្ង់កនុងវស័ិយព្ប្ៃទ ើកនុងឆ្ន ២ំ០១៦ និងឆ្ន ២ំ០១៧ បានរន្ងវតរំន់ព្ប្ៃការពារ រមួ្ទងំ
តំរន់ប្គរ់ប្គងអភិរកសរទរៀងជ្ើវចប្ម្ុ៉ះ ៃើប្កសងួកសកិម្ម រុកាខ ប្រមាញ់ នងិទនសាេ ទោយសែិតទប្កាម្
ការប្គរ់ប្គងររស់ប្កសួងររសិាែ ន ចំទពា៉ះសម្បទនដ្ើទសដ្ឋកិចចន្ដ្លៃើមុ្នប្គរ់ប្គងទោយប្កសួងរ
រសិាែ នប្តូវបានទផេរទោយសែតិទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងទោយប្កសងួកសិកម្ម រុកាខ ប្រមាញ់ និងទនសាេ។ 
ព្ផេដ្ើទប្ចើនជាង៤លានេកិត្តប្តូវបានទផេររវាងប្កសួងទងំៃើរ។ ការចុ៉ះរញ្ជ ើ និងការក ំត់ប្ៃំប្រេល់
ទៅេើវាលទៅម្និទន់បានអនុវតែទៅទ ើយ។ ប្រៃ័នធរដ្ឋបាល កំៃុងសែតិកនុងដ្ំទ ើ ការន្កសប្ម្ួលៃើនិ
តិវធិើកនុងការប្គរ់ប្គងតំរន់ទងំទន៉ះ រ ុន្នែជាម្ួយតប្ម្ូវការជាក់ន្សែងគឺ ទគប្តូវការរុគគលកិរន្នែម្កម្ម
វធិើរ ែុ ៉ះរណ្តែ ល និងការកសាងសម្តែភាៃប្ៃម្ទងំ ការគ្មបំ្េន្ផនកទេោឋ រច្សម្ព័នធជារូរវន័ែទៅ
កប្ម្ិតមូ្លោឋ ន។ តំរន់ការពារធម្មជាតិទងំអស់គឺតប្តូវការជាចចំច់នូវន្ផនការប្គរ់ប្គង គឺមានន្ត
តំរន់ការពារធម្មជាតិម្ួយកនុងចំទណ្តម្តរំន់ការពារធម្មជាតចិំនួន៥៤ ន្ដ្លបានន្រងន្ចកតំរន់ប្គរ់ 
ប្គងទោយន្ផែកទលើចារ់សែើៃើតំរន់ការពារធម្មជាតិ។ ជាម្ួយនឹងដ្ំទ ើ ន្កេប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងត្តម្     
វមិ្ជ្ឍការបានរទងកើតជាសាែ នការន្ដ្លជាឧសគគសប្មារ់ឆ្ន ខំាងមុ្ខ្។   

ខ. វិេយ័ ផែែក្ នខិត្ំបន់ព្នការអនតរាគម្ន ៍

៣. កម្មវធិើវនិិទោគព្ប្ៃទ ើ/ន្ផនការវនិិទោគព្ប្ៃទ ើ មានទគ្មលរ ំងកនុងការគ្មបំ្េដ្ល់រាជ្រោឋ ភ ិ 
បាលកម្ពុជាកនុងន្ផនកចនំួន០៣។ ទគ្មលទៅរមួ្សប្មារ់គទប្មាងទងំរើគឺ មានទគ្មលរ ំងគ្មបំ្េសាែ
រ័នររស់រាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុជាកនុងគទប្មាងចំនួនរើ។ ជារមួ្គទប្មាងចំនួនរើ នងឹគ្មសំាែ រ័នរាជ្រោឋ ភិបា
លកម្ពុជាក ំត់ និងទរៀរចំតួ្េើររស់ថមើៃួកទគ។ ប្កសួងររសិាែ នទតែ តទលើការប្គរ់ប្គងតរំន់
ការពារធម្មជាត(ិគទប្មាេើ១) និងរដ្ឋបាលព្ប្ៃទ ើ ទតែ តទលើការប្គរ់ប្គងព្ប្ៃផែល់ផល (គទប្មាងេើ
២) និងជាចុងទប្កាយគទប្មាងគ្មបំ្េថាន ក់ជាត ិ គឺទដ្ើម្បើគ្មបំ្េការប្រមូ្លប្រៃ័នធៃ័ត៌មានសែើៃើព្ប្ៃទ ើ 
ន្ដ្លជាតប្ម្ូវសប្មារ់ការទរៀរចំទគ្មលនទោបាយទក់េងនឹងការអនុវតែទរដ្រូក និងទគ្មល
នទោបាយព្ប្ៃទ ើជាេូទៅ(គទប្មាងេើ៣)។គទប្មាងទងំរើមានភាៃប្សរគ្មន ជាម្ួយយុេធសាសស្រសែ
ទរដ្រូកជាតិ និងចូលរមួ្ចំន្ កកនុងការសទប្ម្ចទោយបានការអនុវតែន្ផនការជាតកិនុងការកាត់រនែយ
ឧសម័នផេ៉ះកញ្ច ក់ នងិទគ្មលទៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រករទោយចើរភាៃ។ 

 

៤. គសរោខទ១ី៖ ការប្គរ់ប្គងតំរន់ទេសភាៃទោ៉ះប្សាយការន្ប្រប្រួលោកាសធាតុ និងភាជ រ់តំរន់
អភិរកសរទរៀងជ្ើវចប្ម្ុ៉ះនឹងគ្មំប្េរាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុជា (១)ៃប្ងឹងដ្ល់ការអភិរកសនិងការ
ប្គរ់ប្គងព្ប្ៃទ ើ រមួ្រញ្ចូលអនកពាក់ៃ័នធ្្ នងិកិចចផែួចទផែើម្កនុងការទោ៉ះប្សាយនូវរញ្ញា ោេិភាៃ 
(២)ទលើកកម្ពស់ដ្ល់ការប្គរ់ប្គងទអកូសុើសេឹម្ភាជ រ់តំរន់អភិរកសរទរៀង នឹងភាជ រ់ជាម្យួអនកពាក់
ៃ័នធ្្កនុងការប្គរ់ប្គង (៣)ទធវើទោយប្រទសើទ ើងនូវជ្ើវភាៃរស់ររស់សេគម្ន៍ជ្នរេ និង(៤)
កាត់រនែយឧសម័នផេ៉ះកញ្ច ក់ៃើវស័ិយព្ប្ៃទ ើ។ គទប្មាងនឹងរមួ្រញ្ចូ លសកម្មភាៃការប្គរ់ប្គងតំរន់



ទេសភាៃការសាកលបងគប្ម្ូទដ្ើម្បើៃប្ងឹង នងិប្គរ់ប្គងតរំន់អភិរកសរទរៀងន្ដ្លទេើរន្តបានទរៀរចំ
ទោយរាជ្រោឋ ភិបាល្ទៃលថមើទន៉ះ។   

៥. គសរោខទី២៖ ការសាែ រព្ប្ៃទ ើ នងិផលិតកម្មព្ប្ៃទ ើត្តម្រយៈការទធវើការជាព្ដ្គូររវាងឯកជ្ននិង     
សាធារ ៈ។ គទប្មាងទន៉ះនឹងគ្មំប្េរាជ្រោឋ ភិបាលទដ្ើម្បើរទងកើតលកខខ្ ឌ សម្ប្សរសប្មារ់ការ 
វនិិទោគកនុងវស័ិយព្ប្ៃទ ើ រទងកើនផលិតកម្មព្ប្ៃទ ើ នងិទដ្ើម្បើរំទៃញតប្ម្ូវការទ ើ និងទ ើ
ថាម្ៃល្ទៃលអ្គត។ គទប្មាងទន៉ះនងឹរមួ្រញ្ចូ លការចូលរមួ្ៃើវស័ិយឯកជ្នរមួ្ទងំផែល់ឱកាស
សប្មារ់សេគម្ន៍ទដ្ើម្បើទធវើទោយប្រទសើទ ើងនូវជ្ើវភាៃររស់ៃួកទគត្តម្រយៈ ការទធវើកសិោឋ ន និង
សកម្មភាៃន្ដ្លទក់េងនិងព្ប្ៃទ ើ សកម្មភាៃទងំទន៉ះរមួ្ទងំ ការរទងកើតផលិតកម្មព្ប្ៃទ ើ និង
ភាជ រ់ទៅនឹងេើផោរព្នផលិតផលទ ើ នងិទ ើថាម្ៃលទងំទ្៉ះ។ 

៦. គសរោខទី៣៖ ការអនុវតែប្រៃ័នធប្តតួៃិនិប្តព្ប្ៃទ ើ នឹងគ្មដំ្ល់ការអនុវតែដ្ល់ការអនុវតែសារទៃើ
ភ ឌ ព្ប្ៃទ ើជាត ិន្ដ្លជាន្ផនកម្ួយព្នប្រៃ័នធប្តតួៃិនិប្តព្ប្ៃទ ើជាតិ។ គទប្មាងទន៉ះនងឹជ្យួកសាង
ដ្ល់សកម្មភាៃន្ដ្លមានប្សារ់ និងភាជ រ់សាែ រ័នទងំរើន្ដ្លេេលួរនេុកកនុងការប្គរ់ប្គងដ្ើព្ប្ៃទ ើ 
ដូ្ចជា រដ្ឋបាលព្ប្ៃទ ើព្នប្កសួងកសិកម្ម រុកាខ ប្រមាញ់ នងិទនសាេ  អគគ្យកោឋ នរដ្ឋបាលកាពារ 
និងអភិរកសធម្មជាតិព្នប្កសួងររសិាែ ន។ ប្រៃ័នធៃ័ត៌មាននឹងអនុញ្ញា តែិទោយប្រទេសកម្ពុជាទដ្ើម្បើ
ប្រមូ្លៃ័ត៌មានសែើៃើព្ប្ៃទ ើររស់រដ្ឋ រមួ្ទងំៃ័ត៌មានសែើៃើសមាសភាៃទងំប្បាៃំើរព្នការប្គរ់ប្គង
ព្ប្ៃទ ើប្រករទោយចើរភាៃ និងទធវើទោយប្រទសើទ ើងនូវប្រៃ័នធរាការ ៍សប្មារ់ដ្ល់ ប្ករខ្ ឌ អនុ
សញ្ញា សេប្រជាជាតសិែើៃើការន្ប្រប្រួលោកាសធាតុ ប្ៃម្ទងំ ការរាយកា ៍អនែរជាតិន្ដ្លជាការរ ្
ទតជាា ររស់រាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុជាចំទពា៉ះ អនុសញ្ញា  CBD UNFF, FAO FRA, CITES, RAMSAR 

etc។ សមាសភាៃេើៃើរ និងសមាសភាៃេើរើ នងឹទោ៉ះប្សាយតប្ម្ូវការៃ័ត៌មានសប្មារ់ការប្តួតៃិនតិ ្
យសម្បទនដ្ើទសដ្ឋកិចច នងិការទប្រើប្បាស់ដ្ើទផសងៗទេៀត និងសាកលបង អនុវតែប្រៃ័នធប្តួតៃិនតិយ
ចរាចរទ ើប្សរចារ់ ជាលកខខ្ ឌ អំទណ្តយផលសប្មារ់ការវនិិទោគកនុងវស័ិយព្ប្ៃទ ើ។    

៧. សមាសភាៃព្នគទប្មាងទងំរើ នឹងគូសរង្ហា ញនូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រករទោយចើរភាៃ  ការប្គរ់ប្គង 
និងការទប្រើប្បាស់ធនធានធម្មជាតិ ប្ៃម្ទងំកាត់រនែយការន្ប្រប្រួលោកាសធាតុ នងិៃប្ងងឹភាៃធន
នឹងការន្ប្រប្រលួោកាសធាតុ។             

 លទធែលរៃំឹខទកុ្ 

៩. កម្មវធិើ វនិិ ទោគព្ប្ៃទ ើ សប្មារ់កម្ពុជានឹងទោ៉ះប្សាយឧរសគគសំខាន់ម្យួចំនួនៗទដ្ើម្បើការ
ប្គរ់ប្គងព្ប្ៃទ ើប្រករទោយចើរភាៃ  កិចចខ្ិតខ្ំប្រឹងន្ប្រងទដ្ើម្បើរនធូរនែយ ប្ៃម្ទងំរនោុកំារន្ប្រ
ប្រួលោកាសធាតុ និងរទងកើនការចូលរមួ្ន្ផនកព្ប្ៃទ ើ ន្ដ្លជាប្រទោជ្ន៍ដ្ល់ទសដ្ឋកិចច ររសិាែ ន នងិ
សងគម្សប្មារ់ប្រទេសជាតិទងំមូ្ល។ ការន្កេប្ម្ង់អភិបាលកិចចររសិាែ នរចចុរបននមានន័ថាគទប្មាង
នឹងមានទគ្មលរ ំងទោយមានការតល ស់រែូរទោយវជិ្ជមាន និងការគ្មបំ្េដ្ល់រាជ្រោឋ ភបិាលទដ្ើម្បើ
រំទៃញតួ្េើថមើររស់ៃួកទគ។ គទប្មាងេើ១ និងេើ២ ោចៃប្ងើកវសិាលភាៃអនុវតែកនុងតំរន់ដ៏្ព្េ
ទេៀតទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានទដ្ើតួ្ េើជាគទប្មាងអនុវតែគប្ម្ូកនុងការប្គរ់ប្គងតំរន់ការពារ
ធម្មជាតិ និងផលិតកម្មព្ប្ៃទ ើ។        



 

១០.ផលប្រទោជ្ន៍ន្ដ្លរៃំងឹេុក នឹងរមួ្រញ្ចូ លទងំ ការទធវើទោយប្រទសើទ ើងនូវសម្តែភាៃអភិបាល
កិចច និងមានការប្គរ់ប្គងដ្ើ នងិព្ប្ៃទ ើប្រករទោយចើរភាៃ។ គទប្មាងនឹងរមួ្រញ្ចូ លទងំការៃប្ងឹង
សម្តែភាៃ សប្មារ់ការទធវើន្ផនការទប្រើប្បាស់ដ្ើទោយមានការចូលរមួ្  ទលើកកម្ពស់ភាៃចាស់លាស់
ទលើការកម្មសិេធដ្ើធលើសប្មារ់សេគម្ន៍ និងការសប្ម្រសប្ម្ួលការវនិិទោគកនុងការទលើកកម្ពស់
ជ្ើវភាៃន្ដ្លទោ៉ះប្សាយការន្ប្រប្រួលោសធាតុប្រករទោយចើរភាៃ។ ការតល ស់រែូរជាវជិ្ជមាននឹងជ្៉ះ
ឥេធិៃលដ្ល់កប្ម្ិតចំនួនរើៈ រោឋ ភិបាល(ថាន ក់ជាត ិ ទខ្តែ និងឃុ)ំ នឹងរទងកើនសម្តែភាៃទដ្ើម្បើ
ប្គរ់ប្គងព្ប្ៃទ ើកនុងតំរន់ទេសភាៃទដ្ើម្បើផែល់ប្រយជ្ន៍ចប្ម្ុ៉ះ ការវនិិទោគៃើវស័ិយឯកជ្ននឹង
េេួលបានលកខខ្ ឌ សម្ប្រករ និងវនិិទោគកនុងវស័ិយផលតិកម្មព្ប្ៃទ ើ ទដ្ើម្បើកាត់រនែយភាៃខ្វ៉ះ
ចទ ល្ ៉ះៃើតប្ម្ូវាការ និងការផគត់ផគង់  នងិសេគម្ន៍មូ្លោឋ ននឹងប្តូវបានធា្សិេធប្គរ់ប្គងទលើដ្ើធលើ
ររស់ទគ  ទធវើទោយប្រទសើទ ើងនូវជ្ើវភាៃ និងមានការចូលរមួ្កនុងសកម្មភាៃពា ិជ្ជកម្ម ឧទេរ ៍ 
កសិកម្ម  ព្ប្ៃទ ើ ទេសធម្មជាតិ ទដ្ើម្បើៃប្ងឹងប្បាក់ច ូំលររស់ៃួកទគ។    

 

១១. កម្មវធិើវនិិទោគព្ប្ៃទ ើនឹងផែល់ឱកាសរន្នែម្ចំនួនរើទដ្ើម្បើទោយមានការតល ស់រែូរជាវជិ្ជមាន៖  

A. ន្ផនការទប្រើប្បាស់ដ្ើទោយមានការចូលរមួ្សប្មារ់តំរន់ការពារធម្មជាត ិរមួ្ទងំ តំរន់
អភិរកសជ្ើវចប្ម្ុ៉ះរទរៀង និងទធវើទោយប្រទសើទ ើងនូវជ្ើវភាៃសប្មារ់ប្រជាជ្នន្ដ្លៃឹង
ោប្ស័យទលើព្ប្ៃទ ើន្ដ្លកំៃុងរស់ទៅកនុង និងជុ្ំវញិតំរន់ការពារធម្មជាតិ។ 

B. លកខខ្ ឌ សម្ប្រករសប្មារ់ការវនិិទោគជាម្ួយនឹងទគ្មលរំ ងទដ្ើម្បើរទងកើនការ
ផគត់ផគង់ទ ើថាម្ៃល និងការផលិតផលិតផលទ ើខាន តតូច  រទងកើតមុ្ខ្រររ និងលេធ
ភាៃរទងកើតប្បាក់ច ូំលសប្មារ់សេគម្ន៍មូ្លោឋ ន។ 

C. លេធភាៃោចេេួលបានៃ័ត៌មានសែើៃើព្ប្ៃទ ើ ទដ្ើម្បើទរៀរចទំគ្មលនទោបាយ សប្មារ់
ព្ប្ៃទ ើ នងិអនុញ្ញា តែិទោយកម្ពុជាៃប្ងើកវសិាលភាៃទោ៉ះប្សាយទលើៃើការបាត់រង់
ព្ប្ៃទ ើទប្កាម្ការអនុវតែយនែការទរដ្រូកទោយទោងត្តម្សទប្ម្ចររស់អនុសញ្ញា
សេប្រជាជាតិសែើៃើការន្ប្រប្រលួោកាសធាតុ (UNFCCC) និងទធវើទោយប្រទសើទ ើង
នូវការរាយការ ៍សប្មារ់ការរំភាយឧសម័នផេ៉ះកញ្ជ ក់ន្ដ្លទចញម្កៃើការបាត់រង់ព្ប្ៃ
ទ ើ នងិការប្សូរឧសម័នផេ៉ះកញ្ជ ក់ៃើររោិកាសទៅកាន់ អនុសញ្ញា សេប្រជាជាតិសែើ
ៃើការន្ប្រប្រួលោកាសធាតុ (UNFCCC)។ 

      
១០. កម្មវធិើវនិិទោគព្ប្ៃទ ើ នឹងទធវើការកប្ម្ិតមូ្លោឋ ន នងិថាន ក់ជាតិ និងអនុវតែសាកលបងវធិើសាស្រសែ 

ថមើៗកនុងប្គរ់ប្គងធនធានធម្មជាតិន្ដ្លជ្ួយទោ៉ះប្សាយមូ្លទេតុព្នការបាត់រង់ និងទរចរលឹព្ប្ៃទ ើ 
និងគ្មបំ្េដ្ល់ការអនុវតែយុេធសាស្រសែន្ដ្លជាោេើភាៃកនុងយុេធសាស្រសែទរដ្រូកជាតិ។   

 

 

 



គសរោខថវិកាចណំាយ 

គទប្មាងថវកិាន្ដ្លទសនើទ ើងន្ដ្លសែតិទប្កាម្ន្ផនការវនិិទោគព្ប្ៃទ ើ៖ 

ទ ម្ ៉ះគទប្មាង ធា្គ្មរ
អភវិឌ្ឍ
នចប្ម្៉ុះ 

ថវកិាទសនើសំុ ដ្លក់ម្មវធិើវនិទិោគ
ព្ប្ៃទ ើ 

 (លានដុ្លាល សេរដ្ឋោទម្រកិ) 

ការវនិទិោគ
ៃើវសិយ័ឯក
ជ្ន(លាន
ដុ្លាល សេ
រដ្ឋោទម្រកិ) 

ការរៃំងឹេុកព្នការរមួ្ចនំ្ កថវកិា
្្ 

(លានដុ្លាល សេរដ្ឋោទម្រកិ) 

 

ថវកិាទសនើសំុ
សប្មារទ់រៀរចំ
គទប្មាងលំអតិ 

(លានដុ្លាល សេ
រដ្ឋោទម្រកិ) 

កម្ចើ1 ជ្នំយួ សរុរ 

 

ការប្គរ់ប្គង តំរន់ទេសភាៃ
ទោ៉ះប្សាយការន្ប្រប្រួល
ោកាសធាតុ និងភាជ រ់តរំន់
អភិរកសរទរៀងជ្ើវចប្ម្ុ៉ះ 

នឹងប្តូវ
កំ ត ់

០ ១៤ ១៤  ១៣ រមួ្រញ្ចូ ល ២ៃើរាជ្រោឋ ភិបា
លកម្ពុជា 

០.២៥ 

ការសាែ រព្ប្ៃទ ើ នងិ
ផលិតកម្មទ ើ ត្តម្រយៈការ
ទធវើការជាព្ដ្គូរវាងវសិយ័សា
ធារ ៈ នងិឯកជ្ន 

នឹងប្តូវ
កំ ត ់

 ៧ ៧ នឹងប្តូវ
កំ ត ់

១៥.៤ រមួ្រញ្ចូ ល ៩.៨ ៃើការ 
វនិិទោគៃើវសិយ័ឯកជ្ន និង 
១.៨ ៃើរាជ្រោឋ ភិបាលកម្ពុជា  

០.២៥ 

ការអនុវតែការប្តួតៃនិិតយព្ប្ៃ
ទ ើជាត ិ

នឹងប្តូវ
កំ ត ់

០ ៣ ៣  ៣ រមួ្រញ្ចូ ល ០.៥ ៃើរាជ្រោឋ ភិបា
លកម្ពុជា 

០.២៥ 

  ០ ២៤ ២៤  ៣១.៤  

 

                                                           
1 ទងំ គទប្មាងេើ១ និងគទប្មាងេើ២ ោចជាន្ផនកព្នកម្ចើ 


